Zarządzenie Nr 90/V/2008
Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 9 września 2008r.

w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Na podstawie art. 109, ust.4 ustyawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.
U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zm),
zarządzam co następuje:
§ 1. Miasto i Gmina Pleszew nie skorzysta z przysługującego mu prawa pierwokupu
nieruchomości połoŜonej w Marszewie, oznaczonej jako działka nr 145 o pow.
0,0710 ha., dla której Sąd Rejonowy w Pleszewie Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KZ1P/00030897/6 oraz udziału wynoszącego 1/10
części działki nr 147 o pow. 0,1158 ha, zapisanej w księdze wieczystej
nr KZ1P/00032797/9, będących własnością Pana Szczepana Nowickiego.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 91/V/2008
Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 9 września 2008r.

w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Na podstawie art. 109, ust.4 ustyawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.
U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zm),
zarządzam co następuje:
§ 1. Miasto i Gmina Pleszew nie skorzysta z przysługującego mu prawa pierwokupu
nieruchomości połoŜonej w Marszewie, oznaczonej jako działka nr 136 o pow.
0,0561 ha., dla której Sąd Rejonowy w Pleszewie Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KZ1P/00030897/6 oraz udziału wynoszącego 1/12
części działki nr 130 o pow. 0,1297 ha, zapisanej w księdze wieczystej
nr KZ1P/00032796/2, będących własnością Pana Szczepana Nowickiego.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 92/V/2008
Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 9 września 2008r.

w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Na podstawie art. 109, ust.4 ustyawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.
U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zm),
zarządzam co następuje:
§ 1. Miasto i Gmina Pleszew nie skorzysta z przysługującego mu prawa pierwokupu
nieruchomości połoŜonej w Marszewie, oznaczonej jako działka nr 146 o pow.
0,0779 ha., dla której Sąd Rejonowy w Pleszewie Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KZ1P/00030897/6 oraz udziału wynoszącego 1/10
części działki nr 147 o pow. 0,1158 ha, zapisanej w księdze wieczystej
nr KZ1P/00032797/9, będących własnością Pana Szczepana Nowickiego.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

